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Специфіка писемного та усного мовлення чітко виявляє себе в тому, якими засобами в 
реченні можуть виражатися залежні компоненти. Унормована писемна мова вимагає 
структурно поширених речень, з виразною внутрішньою залежністю їх компонентів. Так, 
семантика дієслова любити поширюється формою інфінітива чи підрядним реченням. Напр.: 
«Темними весняними ночами, сповненими запахами прибережних трав і квітів, капітан 
любив стояти на своєму містку, слухати солов’їний спів і думати про свою молодість» 
(П. Загребельний); «Я не люблю, коли кричать» (В. Коротич). 

У розмовно-діалогічному мовленні цілком закономірними будуть відповідно такі речення: 
Капітан любив стояти на містку, слухати солов’я або Капітан любив солов’я; Я не люблю 
крику. 

Як у розмовному, так і в писемному мовленні дієслово любити може сполучатися: 1) з 
конкретними іменниками та займенниками; Учні любили свого вчителя; «Я так люблю тебе, 
що вже не маю сили І ні заплакати, ні проклясти» (С. Йовенко); 2) з віддієслівними 
іменниками: Не люблю шуму; Люблю шелест трав; 3) з інфінітивом: Він любить читати; 
Люблю мандрувати по рідній країні. 

У розмовному мовленні дієслово любити досить часто сполучається з іменниками, що 
стосуються інтелектуальної, естетичної чи іншої діяльності людини. Напр.: Я люблю музику; 
Я люблю Гончара; Вона любить балет; Мама любить гвоздики; Він любить математику і 
под. 

У нормативному писемному мовленні поширені сполучення дієслова любити з 
конкретними назвами. Це переважно іменники, що означають місце роботи мовця або 
передають почуття. Напр.: Я люблю школу; «Ліс він знає і любить, як мало хто з його колег» 
(Ю. Збанацький); Ми любимо свій рідний край; Я люблю свій народ. У цих конструкціях 
інфінітив не є обов’язковим компонентом, такі речення існують в обох формах літературної 
мови. Якщо дієслово любити вживається у значенні «кохати», то воно завжди сполучається з 
власними назвами, які можуть заступатися особовими займенниками, напр.: Наталка 
любить Петра; «Мене чужою любиш ти, того не знаєш сам» (С. Йовенко). 

Семантико-синтаксичні можливості розмовно-побутового мовлення менш обмежені і 
регламентовані, ніж писемної мови, вони розкриваються довільно, відповідно до мети — 
актуалізувати певний об’єкт: Я люблю театр; Вона любить Київ; Дочка любить марки. У 
колі співрозмовників у певній ситуації ці речення будуть зрозумілими однозначно, хоч 
окремо взяті вони можуть мати різну семантику. Пор.: Я люблю бувати в театрі і Я люблю 
театр більше, ніж кіно; Вона любить жити в Києві і Вона любить архітектуру Києва чи 
Вона любить приїздити до Києва; Дочка любить колекціонувати марки і Дочка любить 
розглядати марки. 

Відмінності у семантиці речень, що пов’язані з суб’єктивним значенням конкретних 
іменників, можна показати на такому прикладі: Я люблю лижі означає: Я люблю ходити на 
лижах, Я люблю займатися лижним спортом, але Я люблю свої лижі означає: Я люблю 
ходити тільки на своїх лижах. 

Сполучаючись з конкретно-предметними назвами, дієслово любити в розмовному 
мовленні може передавати такі значення: 1) користування — в сполученні з назвою засобу 
руху: Я люблю метро, Син любить велосипед, Я нe люблю літак; 2) проживання, 
перебування — в сполученні з назвою місця, де є житло: Влітку я люблю дачу, Він любить 
село, Я не люблю великого міста; 3) заняття певним видом спорту — в сполученні з назвами 
конкретного виду спорту, спортивних ігор: Я люблю волейбол, Дочка любить гімнастику, 
Син любить теніс; 4) захоплення — в сполученні з назвами об’єктів захоплення, 
уподобання: Він любить марки, Я люблю стародруки, Мама любить живопис. 

У реченнях із значенням уподобання, користування з дієсловом любити вживаються 
переважно конкретні іменники на позначення видових назв, хоч можливі й назви на 



позначення класу предметів: Я люблю крісло означає: Я люблю відпочивати в кріслі, а не на 
дивані і Серед інших меблів мені більше подобається крісло. 

У розмовно-побутовому мовленні закономірним є вживання при дієслові любити поряд з 
обов’язковим компонентом (інфінітивом) і конкретного іменника: Я люблю бігати на 
ковзанах і велосипед. Для нормативного писемного мовлення таке поєднання виключається. 

Таким чином, у писемному мовленні дієслово любити сполучається з інфінітивом або 
приєднує підрядне речення, рідше — віддієслівний іменник. У розмовному ж мовленні це 
дієслово сполучається переважно з конкретно-предметними іменниками. Розмовні 
конструкції можна розглядати як згорнуті по відношенню до конструкцій писемної 
літературної мови. 
 


